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SUNan-111
Sundhedsudvalget
Ældreområdet – Pleje- og seniorservice

2020

Per Nielsen Elb
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2023

(410)

(410)

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Udvidelse af klinikkapacitet i sygeplejen

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

9204000000 og F3:

I forbindelse med handlingsplan for nedbringelsen af omkostningsniveauet generelt for hjemme- og
sygeplejen, arbejdes der blandt andet med at erstatte hjemmebesøg til borgere visiteret til sygepleje, til et
tilbud om fremmøde i en sygeplejeklinik. Udvidelsen af brugen af klinikker er hertil fremsat som konkret
målsætning i forbindelse med budget 2019.
Der har allerede været igangsat et arbejde med at udvide anvendelsen af klinikker. Det har hidtil i
væsentlighed været muligt at etablere klinikker i lokaler på ældrecentre (servicearealer), men
etableringsmulighederne på plejecentrene er ved at være udtømte grundet pladsmangel.
En optimal klinik vil ved etablering vil være en tre rums løsning, hvor der er mulighed for et
vente/ankomstrum, et egentligt behandler rum og et kontor/depotrum. Hertil vil der ved etablering være en
række installationsmæssige krav, så som adgang til vask, IT/netværk, m.v.
Beregningen af omkostningen ved etableringen af en klinik er derfor behæftet med nogen usikkerhed, idet
det vil afhænge af den konkrete placering, herunder evt. leje af ”eksterne” lokaler.
Beregningen af herværende budgetønske tager afsæt i omkostningerne ved etablering af klinikfaciliteter ved/i
lokaler på et specifikt plejecenter gange fire.
Etablering af én klinik ved plejecenter Bøgely - Beløb er opgjort ekskl. moms.:



Ændring af eksisterende lokaler til klinikrum med afløb og rindende vand 60.000 kr.
Indkøb af inventar til klinik, herunder: stol/leje, taburet, stålbord, lamper 42.400 kr.

Der søges om midler til oprettelse af i alt 4 nye klinikker med henblik på at efterleve det politiske effektmål
om, at 25 % af ydelserne i Sygeplejen skal leveres i klinik. (SUNrå-004).

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
 Fremmer fokusområdet Sund økonomi, at flere ydelser kan leveres i klinik, da ydelserne her kan
leveres mere effektivt
 Fremmer fokusområdet Bæredygtig udvikling, da effektiv klinikdrift giver mulighed for at efterkomme
den fremtidige demografiske udvikling

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Understøtter det givne effektmål for Hjemme- og sygeplejen på 25 % leverede Sundhedslovsydelser i klinik
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Der er på nogle Plejecentre begrænset plads til flere klinikker, hvilket giver nogle udfordringer. Vi undersøger
andre samarbejdspartnere.
Konsekvenser for service til borgerne:
Samme service som nu, jævnfør kvalitetsstandarden for sygepleje ydes ydelserne som udgangspunkt i klinik.
Personalemæssige konsekvenser:
Jævnfør SUNrå004 svarer besparelsen til ca. 1½ stilling.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ingen
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

